ق
لوازم بر�
بسیاری از دستگاه های ت
ش
خامو� ی ز
الک�ونییک ت
ن� انرژی مرصف یم کنند.
ح� در زمان
خ
�ض
ز
کارن� انرژی مرصف کرده و موجب
بر� از دستگاه ها در حال حا در حالت آماده ی
افزایش هزینه میشوند.

ق
لوازم بر� را در هنگام عدم استفاده نه تنها خاموش کنید،
بلکه آنها را از برق ی ز
ن� بکشید .از قرار دادن دستگاه ها در حالت
ها� با قابلیت
 Stand-byخودداری کرده و به جای آن از سه رایه ی
خاموش کردن استفاده کنید.

بر چسب مرصف انرژی
ق
هنگام خرید لوازم بر� ،به برچسب مرصف انرژی آن دقت کرده و از اطالعات آن در مورد
ت
ز
س� تا قرمز و
مرصف انرژی استفاده کنید .مرصف انرژی دستگاههای الک�ییک بر حسب رنگ ب
همچن� حرف  Aتا حرف  Gطبقه بندی شدهاند .به عبارت دیگر حرف  Aیا رنگ ب ز
ین
س� نشانگر
ت
ت
ت
بیش�ین مرصف انرژی و
بیش�ین بازدیه دستگاه و حرف  Gنشانگر
کم�ین مرصف انرژی و
ت
کم�ین بازدیه دستگاه است.

ت
بیش�ی را از ما دریافت کنید:
شما یم توانید اطالعات
ARC REAL ESTATES Gruppe
Petermax-Müller-Str. 3
30880 Laatzen
Tel.: +49 5102 73097-10
Fax: +49 5102 73097-99
E-Mail: facility@arc-invest.com

تهویه مناسب ،گرما
جو� در
و رصفه ی
انرژی

اجاق گاز
هنگام پخت و پز ،درب مناسب قابلمه و مایه تابه را روی آن قرار دهید  .در
ت
بیش�ی بوجود آمده و نیاز به انرژی افزایش یم یابد.
غ� این صورت ،گرمای
ی
جو� یم کنند .هنگام پخت و
رصفه
زمان
و
انرژی
در
درصد
50
تا
زودپزها
ی
پز ،زودتر اجاق گاز را خاموش کنید و از حرارت باقیمانده استفاده کنید .بعد
از پخت و پز پنجره را باز کنید تا بو و رطوبت از آن خارج شود.
ی ن
لباسشو�
ماش�
ی
ً
ین
لباسشو� را کامال پر کنید .بیهوده با
ماش�
در صورت امکان ،برای هر شستشو
ی
درجه حرارت باال لباسهای تان را نشویید ( 30درجه سانتیگراد برای لباسهای کثیف
ً ف
معمویل و  40درجه سانتیگراد برای لباسهای سفید کامال کا� است) .اگر لباس های
شسته شده در آپارتمان خشک یم شوند  ،عمل تهویه هوا را با دفعات انجام دهید
تا رطوبت بوجود آمده از ی ن
ب� برود.
ی ن
ظرفشو�
ماش�
ی
ً
ین
ظرفشو� را کامال پر کرده و بعد استفاده کنید استفاده کنید .به جای شستشو
ماش�
ی
ن
ظرفشو�  ،با برنامه مناسب محیط زیست و
ماش�
ظروف با دست ،آن ها را با
ی
ی
دمای شستشوی ی ن
پای� ( 40تا  50درجه سانتیگراد) بشویید.
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رادیاتورها را نپوشانید

بدون تهویه دائیم و تهویه از طریق پنجره های نیمه باز

ً
ت
خو� در اتاق توزی ــع شود و نهایتا
در ی
غ� این صورت ،گرمای ًحرار� نیم تواند به ب
شوفاژها بیش از آنچه واقعا الزم هست کار کرده و منجر به اتالف انرژی میشوند.

تبادل هوا حداقل است ،اتاق ها خنک شده و رطوبت ایجاد یم شود.
هواگ�ی خاموش کنید
رادیاتورها را هنگام
ی

ن
کاهش دما زما� که کیس در خانه نیست

جلوگ�ی یم کند.
غ� �ض وری گرما و هزینه
ی
این امر از اتالف ی

ت
غ� این صورت
دمای اتاق کاهش یافته نباید کم� از  15درجه سانتیگراد باشد ،در ی
انرژی زیادی برای گرم کردن مجدد الزم است.

هوای اتاقها حداقل دو بار در روز باید تهویه شوند
ت
(اتاق ها� با رطوبت زیاد مانند حمام و پ ز
بیش�)
آش�خانه
ی

جو� در مرصف انرژی ،شوفاژ را به طور کامل خاموش نکنید بلکه دمای
برای رصفه ی
آن را کاهش دهید .نیم ساعت قبل از ت ن
رف� به رختخواب دما را کاهش دهید ،زیرا
مدت زمان مشخیص گرم خواهد ماند .اگر دارای گرمایش مرکزی هستید،
ً
لطفا دما را در حالت تنظیم خودکار قرار دهید.

جو� در
استفاده آگاهانه از انرژی یم تواند به حفاظت از آب و هوا ،حفظ منابع و رصفه ی
هزینه کمک کند.

جو� کنم؟
چگونه در مرصف انرژی رصفه ی

جلوگ�ی از رطوبت و ایجاد کپک در آپارتمان باید به طور منظم هوای اتاق تهویه شود.
برای
ی
هوای مرطوب داخل آپارتمان با هوای تازه و خشکتر از یب�ون جایگزین یمشود .تهویه مناسب
گ
ین
جو� در انرژی و کاهش هزینه های
همچن� آسایش زند� را حفظ یم کند ،باعث رصفه ی
گرمایش یم شود.

ت
درس� تهویه کنم؟
چگونه به

دما را در شب روی سطح ی ن
پای� تنظیم کنید و زودتر آن را خاموش کنید

جو� در انرژی مهم است؟
چرا رصفه ی

چرا تهویه مناسب مهم است؟

جلوگ�ی یم کند .برای اینکه رطوبت
اینکار باعث کاهش رطوبت شده و از رشد کپک
ی
ق
به اتاق های مجاور رسایت نکند ،باید درهای اتاق های مرطوب بسته با� بماند .به
ها� که در آن لباس های شسته شده خشک یم
خصوص پس از پخت و پز و یا اتاق ی
خو� هوا دیه شوند.
شوند باید به ب

چرا گرمایش مناسب مهم است؟
ف
مرص� در خانه برای گرمایش است  -گرمایش مناسب ت
به�ین راه برای
حدود  70درصد انرژی
جو� در هزینه های گرمایش و کاهش انتشار  CO2است.
رصفه ی

شوک و هوا دیه صحیح
ً
کامال باز کرده ,در صورت امکان باید پنجره های اتاق های مقابل ی ز
ن� بطور
پنجره ها را
همزمان باز شوند تا قادر به تبادل هوای زیاد در مدت زمان کوتاه شده و از رسد شدن
جلوگ�ی شود.
اتاق
ی

ت
درس� گرم کنم؟
چگونه به

روشنا�
ی

آگاهانه تر گرم کنید

ق
فقط چراغ اتا� را که در آن هستید روشن کنید .از المپ های کم مرصف یا ال ای
دی استفاده کنید .به این ترتیب مرصف برق خود را کاهش داده و در هزینه های
جو� یم کنید.
انرژی رصفه ی

کاهش دمای تنظیم شده برای اتاق به ی ز
جو�
م�ان 1درجه سانتیگراد 6,درصد رصفه ی
در هزینه و محافظت از محیط زیست به دنبال دارد .دمای مطلوب اتاق حدود 20
درجه سانتیگراد و در حمام  22درجه سانتیگراد است .اما در اتاق های دیگر مانند
ف
ت
کا� است.
سان� گراد اغلب
اتاق خواب ،دمای  17تا  18درجه

یخچال و فریزر
یخچال و فریزر را در اتاق ها� با دمای ی ن
پای� و یا رسد قرار دهید .در نزدییک منابع
ی
حر ت
ها� که در معرض نور مستقیم
مکان
ار� مانند اجاق گاز یا رادیاتور و یا در
ی
خورشید هستند قرار ندهید .اجازه دهید غذا قبل از قرار دادن آن در یخچال خنک
شود.
ت
هر چه دمای دستگاه ت
بیش�ی برای حفظ دما مورد نیاز است7 .
کم� باشد ،انرژی
ف
ف
ت
ت
سان� گراد یخچال و دمای من�  18درجه سان� گراد در فریزر کا� است.
درجه
زدا� کنید.
یخ
بار)
یک
سایل
(حداقل
منظم
طور
به
ا
ر
دستگاه ها
ی

اما :دمای اتاق ها نباید رسد تر از دمای توضیح داده
غ� اینصورت باعث بوجود آمدن
شده باشد .در ی
کپک خواهد شد!
در شب کرکره ها را ببندید
برای اطمینان از اتالف نشدن گرما ،ت
به� است که ،کرکره ها پس از تاریک شدن هوا
بسته شوند .این امر باعث کاهش اتالف حرارت و هزینه های گرمایش یم شود.

مدت زمان صحیح تهویه با توجه به دمای یب�ون:
گ
در صورت یخ زد� 3-2 :دقیقه.
در دمای  5-0درجه سانتیگراد 5 :دقیقه.
ت
سان� گراد 10-5 :دقیقه.
در دمای  10-5درجه
ت
سان� گراد 15-10 :دقیقه.
در دمای  10-15درجه

